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 -به احسن وجه -توان ضرورت جهاد در راه خدا رامی منان علیؤمل در کالم امیر مأبا ت
دریافت با نگاهی به اوضاع امروز جامعه و تحوالت جهان از طرف دیگر، درک کرد. 

 ،های جامعه اسالمی در دو جبهه جنگ نرم و سختکه در مقابل اهداف و آرمان شودمی
 ترینمهمکه  دشوریزی شده عمل میهایی برنامهطبق نقشهو وقفه روز و بیهشبان به طور

 .استرکن جبهه جنگ نرم در حال حاضر فضای مجازی 
های فضای فرهنگی و غفلت از آسیب هاست که دغدغهمقام معظم رهبری سال

اگر من رهبر انقالب نبودم حتما فرمایند: تا جایی که می کندمجازی را گوشزد می
اهمیت فضای مجازی را از نگاه جمله، این  ؛شدمرئیس فضای مجازی کشور می

از  با دشمننشینی در مواجهه رها کردن مواضع و عقب؛ لذا دهدایشان نشان می
در جنگ  ؛ بنابراینکند که انجام نگیردکید میأتکریم جمله چیزهایی است که قرآن 

 :نظامی و سیاسی و اقتصادی
در مقابل دشمن باید ایستاد،  -زورآزمایی است در هر جایی که صحنه -

ها بر اراده دشمن غالب باید عزم ملت ایران بر عزم دشمن پیروز و اراده آن
، پشت کردن به دشمن و هزیمت رگونه جهاد و کارزا شود. در عرصه هر

 بادیدار  ،)مقام معظم رهبری کردن، از نظر اسالم و قرآن ممنوع است.
 (1392 ،بسیج انفرمانده

باید دانست که رحمت و کمک الهی بستگی به حرکت، تالش و عمل  -
صالح انسان مؤمن دارد، باید در میدان باشیم، باید احساس وظیفه را 

های مختلف وظیفه ماست و ضامن فراموش نکنیم، جهاد در صحنه
ر میهمانان شرکت کننده دبا دیدار  همان،) پیشرفت و پیروزی ماست.

 (1386 ،ی اهل بیتچهارمین مجمع جهان
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 است؛ لذاترین عرصه مبارزه با دشمن و جهاد، فضای مجازی اکنون مهم
های آن برای مقابله با اهداف سوء حضور فعال در این عرصه و استفاده از فرصت

از جمله  -های مسلمانها باید در اولویت ملتسازندگان غربی این فناوری
 گیرد.قرار  -نیروهای فعال و با انگیزه جوان

ضرورت گفته، بر تبیین شود با توجه به ضرورت پیشدر این مقاله تالش می
 های اجتماعی و فضای مجازی، اهتمام شود.جهاد در شبکه

 فضای مجازی در عصر معاصر
 ؛دهکده جهانی  پوشیده نیست پدیدهدر قرن جدید میالدی بر کسی رشد روز افزون 

رشد  ،ثیر گذاشته استأبر تمام زندگی بشر تهای اطالعاتی و اینترنتی که رشد شبکه
ها ایفا و اندیشه آراها و پژوهش و تبادل ریزیاطالعات آزاد نقش محوری در برنامه

هایی علیه جوامع شده متوجه شدن آسیب، موجب کند که در عین مبارک بودنمی
 -یی مجازینما، این روزها آمار تنه شدهئبر اطالعات و آمار ارا تا جایی که بنا است

 .رو به انفجار است -ویژه در غربه ب
 به عنوان منحرف جنسی در انگلستان و ولز آمار کسانی که رسماً  به عنوان نمونه؛

اند یا نگاری کودکان اخطار دریافت کردههرزه و در ارتباط با ارتکاب جرایم اینترنتی
 (24 :1394، احمدزادهو  درصد افزایش یافته است. )زهروی 307 -طی دو سال -اندمتهم شده

 -های فردیاز جمله هویت -های انسانتمام هویتکه  این باورند محققان بر
های دوران زندگی که زیرا بر اساس نحوه ارتباط با دیگران و تجربه ؛اجتماعی هستند

  .گیرندشکل می ،در تعامل با دیگران است
ی و فضای مجازی دچار که با گسترش کاربری اینترنت یبنابراین یکی از عناصر

 بینی و اندیشه است. جهان آنعنصر هویتی و به تبع  ،شودتحول می
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های های کاربری و برنامهبه ویژه پس از معرفی نرم افزار ؛های اخیردر سال
 کنند،را فراهم می هاتصاویر و فیلم آسان مطالب، واسط میان کاربری که اسباب نشر

 اند.می از دنیای مجازی را تشکیل دادهش مههای مجازی بخها و شبکهوبالگ
 نویسیهای ارزان و رایگان وبالگکه سرویسمیالدی  1999از سال  ؛به طور مثال

 2000به طوری که تا اواسط سال  ؛به فزونی رفت ها روتعداد کاربران و وبالگ ،عرضه شد
 ز نیم میلیونبه بیش ا 2002و این رقم تا اواسط سال  شدوبالگ ایجاد  1000بیش از 

 که رشد اینترنت در جوامعاینرغم ؛ علیمیلیون رسید 152به  2010و تا اواخر سال 
 اما نقش محوری ،داشته است 2001عربی و حوزه خلیج فارس کمترین رشد را تا پایان سال 

 (147 :1391 عطارزاده، و یگیالن یموثق) اینترنت در این جوامع نیز شکل گرفته است.
 که به صورتیاست؛ ها نقش محوری آن در محاوره تحوالت در وبالگ تریناز مهم

نگاران، نوجوانان، جوانان و حتی ، پژوهشگران، روزنامهلفانؤتعداد زیادی از م
 کردند کهاستفاده میعالقه  سیاستمداران از وبالگ برای بحث در مورد موضوعات مورد

 اند.ههای مجازی به این مهم اضافه شدالبته امروز شبکه
ها در اینترنت معتقد است پایگاه داده -رسانه معاصر نظرصاحب -1مارک پاستر

 سازی حتی بدوناین هویت و دنسازهای الکترونیکی هویت افراد کاربر را میو رسانه
 (67: 1394 زاده،محمد و حاجیانیبه نقل از: ) گیرد.شکل می ،آگاهی افراد از این امر

تصرف و مهار  بهآنان که اطالعات را  -اطالعاتعصر در  -همین شرایطدر 
 دسته اینک ب ،برخالف گذشته ؛ترین افراد خواهند بوددر زمره قدرتمند ،اندخود در آورده

 -های علمی تا اقتصادی و ورزشیاز شاخه -ایها در هر زمینهآوردن اطالعات و داده
در این زمان  اما؛ شده تسهیلهای مجازی به کمک وسایل ارتباط جمعی در شبکه

  نیازمند کوشش و جهاد است.که موثق و مطمئن  یاطالعات؛ شوداطالعات به راحتی یافت می

                                                           
1. Mark Poster 
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 فرهنگ و فضای مجازی
به سبب و تعامالت اجتماعی است که در قالب فرهنگ  ،اجتماعات بشری مهمرکن 

وانی بر آن کید فراأت اسالم ، دینثیر آن بر ارتباط انسان با خدا و خود و جهان طبیعتأت
 گیری باورها و سبک زندگی اهمیت دارد.فرهنگ به عنوان بستر شکل لذا ؛داشته است

بندی دیگر تقسیممرتبط با یکالیه مجزا و  6را از  متخصصان فرهنگی، فرهنگ
 :دهندل میالیه بعدی پوسته آن را شک 3، هسته فرهنگ و الیه نخست 3که  اندکرده

ع نگرش به بینی و اعتقادات و نوی جهانبه معنا -باورها -الیه نخست -
 .خدا، انسان و جهان است

 .بایدها و نبایدهاست -هاارزش -الیه دوم -
 .هاستالگوهای رفتاری برآمده از ارزش -هنجارها -الیه سوم -
 های یک کشور است.مشاهیر و شخصیت ،شامل سرودها، پرچم -نمادها -الیه چهارم -
 کهدهد های اجتماعی را شکل میرفتار -مها و آداب و رسوآیین -الیه پنجم -

 شود.پذیری و درونی کردن عادات و عالئق اجتماعی میمنجر به جامعه
ناظر بر  کهد دهشکل می هاها و نوآوریها، مهارتالیه ششم را فناوری -

 گیرداست که فرهنگ عمومی در بستر آن شکل می جدیدیمحیط و فضای 
  رود.های ارتباطی به شمار میجتماعی و الگوهای او مظهر تعامل و تبادل کنش

 تالش دارد به تعمیق و تثبیت -بیشتر -وسایل ارتباط جمعی و  رسانهبه طور کلی، 
ها برای تالش رسانه که آیند تعلیم و تربیت مبادرت ورزدها در فرها و ارزشباور

 الیه 3در  در راستای تحول ،پذیری و اهتمام رسانهالیه نخست فرهنگ 3سازی نهادی
 (179 :1388 دهشیری،) شود.گرایی محسوب میبعدی فرهنگ

های اجتماعی و فرهنگی را از نسلی ها و هنجارارزش -هارسانه -بر این اساس
 دهند.به نسل دیگر انتقال می
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ای ظاهر شده رسانه قویفضای مجازی به عنوان یک ابزار  ،در دو  دهه گذشته
به عنوان  ،امتداد آن اینترنت در مان ارتباطات وزگسترش هم ظهور و باکه  است

فضای جدیدی در عرصه زندگی به وجود آورده  اطالعاتی جهانی، شبکه ارتباطی و
 هاییدر حالی که دنیای واقعی با ویژگی ؛فضای دوم یاد کرد از آن بهتوان است که می

دنیای محبوس بودن و طبیعی بودن از  ،دارای نظام سیاسی خاص بودنمانند 
دستیابی آسان به آخرین  ،مکانیشود و دنیای مجازی با بیمجازی متمایز می

 شود.زمانی از دنیای واقعی جدا میتکثر داشتن و هم ،اطالعات
واسطه  ترین تغییر دنیای مجازی این است که روابط انسانی بامهمبه طور کلی، 

 شوند. و از راه دور جایگزین می

 فضای مجازیرویکردهای مواجهه با 
طرح شده که  آراییها و رویکرد ،ها و خصایص فضای مجازیویژگی مواجهه بادر 

 شود:در ادامه به برخی از این رویکردها اشاره می که رسانه است هاینظریهبرگرفته از 
 سازیرویکرد برجسته .1

یتکند رسانهاین رویکرد بیان می یید أهای فکری و تهای جمعی در ایجاد اولو
  .کندعات مهم و مورد بحث عامه مخاطبان نقش اساسی ایفا میموضو

ها اگر موضوعی از نظر زمان و مکان در رسانهاین نظریه، بینی پیشمطابق با 
؛ این مهم است ،موضوعآن تواند مخاطبان را به این فکر وادارد  که برجسته شود، می

 :گویدکه می تاس -پژوهشگر علم تاریخ 1برنارد کوهن منطق، یادآور جمله
توانند بگویند که اما می ؛توانند به ما بگویند که چگونه فکر کنیمها نمیرسانه

 درباره چه چیزی فکر کنیم.

                                                           
1. Bernard Cohen 
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 و خشنودیرویکرد استفاده  .2
 از این جهت که به دنبال رضایتمندی است. ؛خاطب در این رویکرد فعال استم

ای است که در آن گر دورهغازاینترنت آفضای مجازی و مطابق با رهیافت این نظریه، 
ای، از منظر رسانه تا جایی که اندتغییر مفهوم داده -توامان -رسانه و مخاطب

ویری حضور صوتی و تص ،یای شده و در آن متن نوشتاررسانهاینترنت چند
 پویایی دارد. 1دیالکتیک

ه به کاربران اینترنت نیازهایی دارند که انتظار دارند با مراجع در این نظریه،
مردم  شودپرسیده میوقتی  ؛ لذاهای تبلیغاتی و نیازمندی به رفع آن بپردازندسایت

استفاده و به سمت رویکرد  -خود به خود -برندای میها چه استفادهاز رسانه
 ( 95 :1390لطفی،  و نیافرخ. )شودکشیده میخشنودی 

 ایرویکرد مشاهده .3
 توانیم رفتارهای جدید را از مشاهدهما میمعتقد است  -روانشناس اجتماعی -2بندورا

 دهد کهمجازی این امکان را به مخاطب می فضای به این صورت ؛رفتار دیگران بیاموزیم
هزینه پرداخت رایگان یا با به صورت  -هاارها و ببار -یک متن یا تصویر یا فیلم را

 کند.می اعفمضپذیری این فضا را ثیرأت ،این موضوعکه ناچیز به اشتراک بگذارد 
ستفاده در فضای مجازی های مهم مورد اابزارکه از طرف دیگر، با توجه به این

نیازی ، ، ماهواره و تلفن همراهای، تلویزیونهای رایانه، بازیاینترنت از است عبارت
 ،یک هفته از خانه خارج نشود کاربریکافی است  ؛ چرا کهبه فعالیت آشکار و نمایان نیست

 بحث فواید و مضرات این فضا، تمام جوامع را؛ لذا ن نفر در ارتباط باشدی با هزاراول
 گرفته است.ا فر

                                                           
1. Dialectic 

2. Albert Bandura 
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 ثیرات در انسانأت آن تبعه و  فضای مجازی و ب فناوریتغییرات سریع در در نتیجه، 
 را به فکر و تکاپو واداشته است.  گانهم ،این مواردکانون مشترک همه  به عنوان

یت فضنقش دولت  ای مجازیها در مدیر
های ها و بسیاری از شرکتدولت فضای مجازی،به جهت اهمیت راهبردی 

ی در راستای مدتمدت و بلندهای میانو برنامه داشته آن توجه ویژه هخصوصی ب
 اند.تدوین نموده مدیریت فضای مجازی

گذاری خود پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا با سرمایهبه عنوان نمونه؛ کشور 
 و طی چند دهه توانست -شبکه پیشرفته تحقیقاتی هایپروژه سازمان -1پانتپروژه آر

های این شبکه با وجود زیرساخت که متولد نمایدمیالدی  1983اینترنت را در سال 
 .یافتتحقق  -های نوری، شبکه و کابلفضاییهای نظیر ماهواره -مخابراتی و ارتباطی

ت که برای کنترل کننده آن تولید این شبکه و فضا فرصت مناسبی اس چنین،هم
آمریکا کماکان کنترل و نفوذ محسوس و نامحسوس خود را بر این  ؛ لذاقدرت کند

مند ی آن در فضای جغرافیایی خود بهرهو از مزایای اقتصاد نمودهشبکه و فضا اعمال 
بخش عمده  ،های ریشه و بنیادین شبکه اینترنت و مدیریتسرورتا جایی که  شودمی

که مدیریت و کنترل آن های حافظه در این شبکه در آمریکا قرار داشته و یا اینسرور
، 4، مایکروسافت3، گوگل2نظیر یاهو -اکیهای اصلی مستقر در آمرشرکت اختیاردر 

 دارد.قرار  -8تویتر ،7، اچ پی6، یوتیوب5بوکیسف

                                                           
1. Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) 

2. Yahoo 

3. Google 

4. Microsoft 

5. Facebook 

6. YouTube 

7. Hewlett-Packard 

8. Twitter 
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اعم از  -های مختلف جهانسازی اطالعات بخشتمرکز و ذخیرهدر مجموع، 
به افزایش قدرت اطالعاتی و سپس سلطه  -هاها،حکومت، شرکتخصوصی، عمومی

که این موضوع اهمیت ( 1 :1390 ،نیاحافظانجامد )اطالعاتی آمریکا بر دیگران می
 کند.بیان  میها فضای مجازی را برای استقالل کشور راهبردی

 فضای مجازی و مسئله هویت
هایی که از تغییرات افراد و ملتی مجازی، ها در فضابا توجه به ترسیم نقش دولت

هویت و چنان که ؛ همشونددچار رکود و استثمار می ،عقب بمانند تکنولوژیکی
شوند و بسته به دچار تغییر می نیز های چگونگی ادامه زندگی و نحوه تعاملباور

  د.شوهای جدیدی روبه رو میها با چالشکاهش این خأل، های هویتی افرادشدت بحران
یت در فضای مجازی از موضوعات ئمس  نظریهزیرا  ؛است چالشیله هو

سازی مردم جهان در پرتو شبکه جهانی ارتباطات تحقق نیافت و در نقطه یکپارچه
نظیر قومیت،  -ای جهان واقعیهای ریشهباعث ظهور و بروز هویت ،مقابل

که  گردید -زباننژاد و  ،سرزمین ملی، مکان و فضا، دین و مذهب، طبقه اجتماعی
ها ها و باورتزاحم اندیشه فضای مجازی، بودن به سبب امکانات ارزان و در دسترس

 ای پیامبر اسالمانقالب اندیشه ت؛ لذاکل گرفش ینمودی از فضای واقع نیز مثل
برای ایجاد هویتی واقعی و الهی در  -همه -تا انقالب اسالمی ایران ایشانو تابعین 

 اکنون نیز در شکل ،های شرک و کفر شکل گرفت که این هماوردهمقابل تزاحم اندیش
 و فضایی دیگر شکل گرفته است.

 جهاد در فضای مجازیضرورت 
های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در همه زمینه ی مجازیدشمن از طریق فضا

مبارزه با ساختار محکم  ؛ لذااجتماعی مسیر را برای نفوذ خود هموار ساخته است
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هایی چون جهاد و شهادت، نفوذ ها و ارزشاساس جلوه دادن آرمانها و بیخانواده
سیاسی و کتمان حق و حق جلوه دادن باطل، کوچک نشان دادن نقاط مثبت و بزرگ 

 نیزها با استفاده از سیاست دروغ و شایعات و های اساسی ملتجلوه دادن ضعف
از جمله  -نسل جوان به ویژه -دار کردن اعتقادات مسلمانانشبهات و خدشه یالقا

 اند.ها را نشانه گرفتهآن ،که دشمناناست اهدافی 
نمایی و ، افزایش تنصوصی کاربرانتهدید حریم خ عالوه بر این محتویات،

های ، تبلیغ مدگرایی و ایجاد شکافنگاری، تبلیغ خشونت و نژادپرستیهرزه
رو برای جهاد در  به میدان رو های خانواده لزوم توجه و دیدل ارزشزتزل اجتماعی و

 کند.را گوشزد می هامقابل این هجمه
 و روشنگری در فضای مجازیبیان شده  به همین دلیل مصون ماندن از تهدیدهای

از جمله مواردی است که ضرورت حرکت  ،در جهات مقابله با اهداف دشمنان
 سازد.میرا روشن  -های اجتماعیدر شبکه به ویژه -جهادی در فضای مجازی

فرهنگ  فروع دین و از جمله ارکان عبادی در جهاد به عنوان یکی ازدر این میان، 
به خصوص جنگ در  -های مختلفی از کوشش در راه خدااسالمی است که به گونه

 (75: 1392 ،نیاستودهو  پورجانی). اطالق شده است -راه دین
اعی برای هدف رسیدن به با نگاه به جهاد به عنوان مسیر و بسیج و امری اجتم

 شود کهروشن میمنان ؤسازی معنوی و الهی درون و عمل مرضای الهی و یکپارچه
رهبر معظم انقالب  ،دیگر از سوی شود.جهاد شامل تمام شئونات زندگی انسان می

 :فرمایندعملکرد دشمنان در این جبهه می تبیین جنگ نرم و در
که غیر سازند برای اینقیمت میهای گرانیلمف کنند ودنیا پول خرج می امروز در

ها بیرون بیاورند. یکی از ها کنند یا فکری را از ذهنمستقیم فکری را وارد ذهن
افکار دینی به خصوص افکار اسالمی است. کارها، ترین نقاط آماج این مهم

 (1383 ،همداناستان علما و روحانیون  دیدار با مقام معظم رهبری،)
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توان یافت که ساعتی از عمر خود را صرف امروزه کمتر انسانی را می بنابراین،
در  ؛ لذاثیر آن قرار نگیردأاستفاده از فضای مجازی نکند و رفتار و افکارش تحت ت

فرصت و تهدید برای جهاد کبیر الهی که  از جهاد  فضایی مملو از افکار مختلف،
 است. آمدهفراهم  ،در مکه شروع شده پیامبر اکرم

ها و ارکان زندگی عرصه تمامیفرهنگ و روحیه حاکم بر  -جهاد -به طور کلی
 ای که؛ چون جامعهنیاز از روحیه جهادی تصورکردبی توانای را نمیبوده و هیچ عرصه

دنبال تحقق حیات طیبه اسالمی است و هدف نهایی خود را عینیت بخشیدن به به 
تواند راهنمای حرکت نمیست، فرهنگ و های اسالمی قرار داده اها و ارزشآرمان

 فرهنگ جهادی باشد. روحیه وچیزی جز 
 : ندفرمایمی امام علیگونه که فرهنگ جهادی همان

 جهاد را برای عزت و سربلندی ؛ خداوند«الله... الِجهاَد ِعّزا ِللسالِم َفَرَض »
 (252البالغه، حکمت نهج) واجب فرمود. ،اسالم

 جازیجهاد در فضای ماقسام 
 ،، سیاسیمطبوعاتی ،علمی انواع و اقسامی دارد: نیز مبارزه  است وجهاد به معنای مبارزه 

 شود.بندی میپنهان نیز دسته مبارزه به انواع مبارزه آشکار وچنین ؛ همنظامی و اقتصادی
وجود دارد و آن  هامبارزه این مشترک در همه این است که یک نقطه مهمنکته 

بلکه  ،مبارزه با دوست معنا ندارداست؛ چون یک خصم و یک مانع  مقابلکه در این
 (1386 ،مقام معظم رهبری) .یک دشمن باید باشد مبارزه در مقابل

یعنی تکمیل اخالق و  اکرم مبارزه در جهت خواست پیامبربر این اساس، 
 حفظ کرامت انسانی و حیات طیبه است. 
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 از نظام خانوادهبا هدف حراست  در فضای مجازی جهاد
 دچار -تربیتیو  چه از بعد اقتصادی و چه فرهنگی -خانواده به عنوان عنصر حیاتی جامعه

 اندوزیشده است که برای ثروت سکسصنعت مد و  ویژهبه و  نظام سلطههجمه از سوی 
ل زتزل که این اندها را هدف قرار دادههای کاذب، خانوادهبیشتر با فریب و ایجاد نیاز

 ،میاندر این  است. سراسر جهان شده وراناندیشههای خانواده موجب به فکر فروبردن ارزش
  ها هستند.رین قشر جامعه در برابر این هجمهپذیرتکودکان و فرزندان آسیب

 شود:های انجام شده در این ارتباط، اشاره میدر ادامه به برخی از پژوهش
که  رسیدنده این نتیجه در پژوهش خود ب (1394)و همکاران سمیعیانی  -

نوعی ، تغییرات فراوانی ایجاد شده که ایرانیدر فضای فرهنگی خانواده 
 ،آن شیوع کهد کنترویج می رااستگاه سبک تمدن غربی خ باسبک زندگی 

سامانی موجب بی و ساخته حاکمهای معرفتی تمدن غرب را لفهؤتمام م
طرفه دگی و یکعقابی ؛ لذاشودمیدر کشور های بهنجارینا در فرهنگ و

 از معضالت و ایمجموعهباعث ، های جدیدبودن هجمه برخی از رسانه
 امنیتی شده است. -سیاسی و حتی اطالعاتی ،اقتصادی های اجتماعی،چالش

 هدر تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که امروز (1391شکربیگی ) -
فضای  ای،ی ماهوارههاسبد فرهنگی خود با  شبکه های ایرانی درخانواده
 -به نوبه خود -که هر کدام مواجه هستندهای پیشرفته رسانهو  مجازی

 اند.اثرگذاری در خانواده را هدف قرار داده بخشی از فرآیند
 -به طور تخصصی -ایهای ماهوارهبعضی از شبکهبه عنوان نمونه؛ 

ی هابکهپیام مشترک ش و اندقرار دادهتمرکز خود را بر مقوله خانواده 
گسیخته لجام سامان وهای بیاز ترویج خانواده است عبارت ایماهواره

 سازی خیانت همسران به یکدیگر،در مقابل ساختار خانواده و عادی
 پسر و سقط جنین. عادی جلوه دادن روابط جنسی دختر و
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استفاده از فضای مجازی در  حاصل شد کهاین نتیجه  دیگری نیزدر تحقیق 
ثیر أعبادی و روانی دانش آموزان تو  سازگاری اعتقادی ،تحصیلی، وادگیابعاد خان

ای کمترین های رایانهوسایل، تلفن همراه بیشترین و بازی میانمنفی دارد و در 
 آسیب را بر دانش آموزان داشته است.

یم خصوصیبا هدف  در فضای مجازی جهاد  حفظ حر
َها »آیه  عنوان مصداق بهرا داشت حریم خصوصی پاس جوالن فضای مجازی، یُّ

َ
َیا أ

ُسوا َوََل َیْغَتْب  نِّ ِإْثٌم َوََل َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ ِذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکِثیًرا ِمَن الظَّ الَّ
هَ  ُقوا اللَّ ِخیِه َمْیًتا َفَکِرْهُتُموهُ َواتَّ

َ
ُکَل َلْحَم أ

ْ
ْن َیأ

َ
َحُدُکْم أ

َ
ُیِحبُّ أ

َ
ِإنَّ  َبْعُضُکْم َبْعًضا أ
اٌب َرِحیٌم  َه َتوَّ  است. دادهمورد تهدید جدی قرار ( 12، حجرات) 1؛«اللَّ

لقوه از ارشد تکنولوژی و فضای مجازی را از خطرات بنیز پژوهان غربی آینده
های ناشی از چنین افزایش افسردگیهم؛ دانندبین بردن حریم خصوصی مردم می

ضرورت  ،های مجازینان در شبکهچشمی و کاهش اعتماد به نفس جواچشم و هم
 کند.توجه و جهاد با این مشکل را بیان می

رابطه  ،اندانجام داده( 1385و نادی )در تحقیقی که سجادیان به عنوان نمونه؛ 
ینترنت در کاربران افسردگی و انزوای اجتماعی با مدت زمان استفاده از ا میانمثبت 

 .داده شده استنشان ، نوجوان و جوان
ثرترین متغیرها بر انزوای ؤاستفاده اجتماعی از اینترنت از جمله ماین اساس، بر 

 (43 :1392 ،یزد محمدزادهو ربیعی ). اجتماعی است
                                                           

 گناه است ،هاکه بعضی از گمان چرا ؛ها بپرهیزیداید! از بسیاری از گمان. ای کسانی که ایمان آورده1
آیا کسی از شما دوست دارد که  د.نکنیک از شما دیگری را غیبت س نکنید و هیچتجسو هرگز 

تقوای الهی پیشه کنید که  ،گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ همه شما از این امر کراهت دارید
به  .پذیر و مهربان استخداوند تو
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 در فضای مجازیحقیقی  جهاد
به عنوان نیروی  -جوانان آنو  سستی وجود داشته باشدای که در آن رخوت و جامعه

 ایجامعه چنین ،افسرده و خمود باشند ،به جای حضور فعال -محرک و قدرتمند جامعه
خریدار در این جامعه ها حرف از تغییر و حفظ ارزشو  رودبه انحطاط پیش می رو

 د شد.نبازیچه دست استعمارگران خواه لذا ؛ندارد
در میان   -هم در تاریخ و هم در دوران خودشان -ها راچه که ملتآندر نتیجه، 

های شکل نیز این تالش که تالش است اهدت وکند، مجسربلند می هاملت دیگر
ها، این تالش اما در رأس همه دارد؛ -تعاون اجتماعیعلمی، اقتصادی،  -یگوناگون

 کند.ها سرافراز میملتسایر فشانی است که یك ملت را در میان آمادگی برای جان
 بنابراین:

 از خود، جان از دباشن آماده که باشند نداشته وجود کسانی ملتی هر میان در اگر
 رسید. نخواهد جایی به ملت آن کنند، نظرصرف هاآرمان به رسیدن راه در خود، راحت

 (1393 یادمان شهدای شرق کارون، سخنرانی در ،)مقام معظم رهبری

 گیرینتیجه
موجب درماندگی جوامع از  گاهی-عصر حاضردر  -تغییرات سریع تکنولوژی

 ،های زندگیایجاد رفاه و کاهش سختی رغملیشود؛ به نحوی که عمیکنترل آن 
 ،این مطلب و را با اختالل روبه رو کرده است استهای انسان ترین نیازآرامش که از مهم

 کند. می مضاعفرا  فناورانهها و ابزار ضرورت توجه به ابعاد مختلف رسانه
ها حضور فعال در فضای مجازی و اطالع و علم کامل به فرصتبر این اساس، 

 .استگذاری در این فضا ثیرأاز جمله لوازم ت ،های آنهای مصون ماندن از تهدیدو روش
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ها کند به مقابله با آنایجاب می ی مجازیفضا هایتهدید دیگر، از طرف
 -ضرورت جهاد در این زمینه راکه هایی از قبیل نفوذ فرهنگی و سیاسی تهدید پرداخت؛

 .کندیدوچندان م -در فضای مجازی به ویژه
 ،های علمی و اقتصادیروزی به صورت جهادی در زمینههای شبانهچنین فعالیتهم

 ،که ضمن استفاده از آن چرا ؛هایی است که این فضا فراهم آورده استاز جمله فرصت
 نمود.های علمی و اقتصادی به پیشرفت کشور خود کمک در زمینه توانمی

هوری اسالمی و نهادینه کردن فرهنگ جهانی کردن مبانی فرهنگ جم ،بنابراین
 ایرانی به عنوان بهترین نوع سبک زندگی در مقابل سبک زندگی غربی و مبارزه -اسالمی

 افزایش دید بصیرتی مردم با استفادهنیز ها و های آنبا نفوذ سیاسی دشمنان با تبیین سیاست
طالعات و از جمله سرعت انتقال ا -های ناب فضای مجازیاز امکانات و فرصت

 د.شوضرورت جهاد در فضای مجازی روشن می -ارتباطات وسیع در سطح جهان
ترین عوامل پیشرفت هر کشور داشتن زیربنای محکم یکی از مهمبه طور کلی، 

گاهی باال  هر اندازه که جوامع از  است؛ لذاعلمی و برخورداری از سطح دانش و آ
 تر خواهند بود.مقتدرتر و باثبات ،ه باشندلحاظ سطح علمی در جایگاه باالتری قرار داشت

 کهند ها در تالششکل گرفته و تمامی آن هامیان کشوررقابت علمی  ،در قرن اخیر
کشور که  های علمی به اهداف خود دست یابندروز به روز با پشت سر گذاشتن قله

 .استگرفته  کارتوان و قوای خود را بایران نیز در این رقابت علمی حضور دارد و 
 است؛ها لویتوهای علمی جهان یکی از احضور در ردهدر چنین وضعیتی، 

ه جهانیان را به کشور جلب کرد و اهداف، افکار، عقاید و که می توان توج چرا
نیرو  -در تمامی دنیا -هاها را شناساند و با جذب افراد و سازماندهی آنآرمان

به عنوان توان که می؛ مضافًا آنساز حکومت جهانی اسالم شدو زمینه تربیت کرد
 شد.کشوری الگو نیز در جهان مطرح 
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اساس اند از که فضای مجازی را به وجود آورده یهایتمام فناوریبه طور کلی، 
 اند.را پیرو خود کرده یجهان ،و متمایزهای جذاب با داشتن ویژگی کهگیرند علم نشئت می

های عضو این فضا در تمامی کشور که عیار استفضای مجازی یک میدان تمام
 اند.این میدان حضور دارند و همگان غرق در سیل اطالعاتی این فضا شده

است که بر این جهان مجازی غالب شود و آن را ای با جامعهپیروزی  ،در نبرد
گاهی ب ؛ به ویژه با داشتنتمام و کمال در دست بگیرد ه اطالعات امکاناتی از قبیل آ

ق و عالیق و یتحلیل سال چون عضویت دارند،های مجازی بکهافرادی که در ش
ها و سست کردن بنای فکری ها و باورها موجب نفوذ فرهنگی، تغییر ارزشافکار آن

 .شودمیاهداف سوء دشمنان  یو اعتقادی هر کاربر با استفاده از القا
ن ؛ چوشوداستقالل شامل استقالل اطالعاتی یک کشور نیز میاز طرف دیگر، 

امنیتی اینترنت سراسر جهان از جمله  -های اطالعاتیکه بسیاری از داده زمانی
برنامه بریزند؛ طرح و  توانند، میشودجا ذخیره میو آنشده وارد آمریکا  کشور ما

 است،هویتی  و دچار تضاد سیاسی، اقتصادیایران با آمریکا  در این شرایطی که لذا
 .بسیار مهم استرویکرد استقاللی 

 -در قدم اول -حیاتی است ،های اسالمیکشورسایر چه برای کشور ما و آندر مجموع، 
 ساخت حکومت اسالمی درمقدمه است؛ چرا که فضای مجازی  علمی کامل بر تسلط

و سالیق  افکار و اندیشه و فرهنگ یحکومت بر تمام -در درجه اول -جهان واقعی
 میسر نیست. ،و غبله کامل بر این فضاو این امر جز با شناخت  استدر فضای مجازی 

 .استهای علمی و فکری از فضای مجازی در زمینهکامل استفاده  نیز قدم دوم
 ،نظیری برای سازندگان خود فراهم آورده استگونه که فضای مجازی فرصت بیهمان

 ؛را رقم زده است هااند نیز همان فرصتدر مقابل برای کاربران جهانی که عضو آن شده
بوده و فضای مجازی برای همه در دسترس است و همه جهان عضو این فضا لذا 
 .از آن ببرندنهایت استفاده را ، نند برای مقاصد خودتوامی
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از  و های گوناگون جاری استسیل افکار و عقاید و آرمان ،در فضای مجازی
این ارتباط  ،ارتباط آسان با دنیا است آن،های منحصر به فرد که یکی از ویژگی جاآن

 در حال -دائماً  -کاربران این جهان مجازی؛ لذا گذاری را در برداردثیرأپذیری و تثیرأت
 .هستند تأثیر و تأثر

گاهی کامل به این ویژگی درصدد القابسیاری از سیاست  یمداران جوامع با آ
کر یک جامعه را به ف ،روی خودو با غلبه بر موانع پیش برآمدهافکار و نفوذ عقیدتی 

 .یابندخود کرده و زیربنای فکری آن را منهدم ساخته و بر آن تسلط می
 از قبیل سرعت باال که با سرعت نور -های فضای مجازیالزمه استفاده از ویژگی

کند، فرامکانی و فرازمانی بودن، سیال بودن اطالعات و دسترسی دائمی برابری می
 . طلبدیمروزی گونه به صورت شبانهحرکتی جهاد -به آن

است؛ منان عرصه کارزار تفکرات گوناگون ؤمیدان افکار مردم و مکه نتیجه آن
این کارزار  واقعی وجود دارد کهیک میدان جنگ و کارزار  نیزامروز  چنان کههم

را  چهو آن شدباید در این میدان وارد تواند به عنوان یک فرصت قلمداد شود که میفکری 
 .نموداستخراج ، نیاز است انبارهای معارف الهی مورد از مهمات تفکر اسالمی و

 -شود کاربر متوجه نشودنظیر انتقال اطالعات باعث میهای از قبیل سرعت بیویژگی
چنین سرعت هم ؛اطالعات دشمن قرار گرفته استاز چه زمانی مورد هجوم  -دقیقاً 

رصتی برای تفکر قدر باالست که گاهی فگذاری افکار و عقاید طرف مقابل آنثیرأت
مناسبی در اختیار ، راهبرد عدم وجود مرز مکانیوجود ندارد. گاهی نیز به علت 

 قابل مشاهده عینی نیست،های اعتقادی که شکسته شدن مرز چرا ؛کاربران برای دفاع نیست
های ی واقعی به محض عبور دشمن از مرزها و خط قرمزدر صورتی که در دنیا

 شود. میایجاد مقابله با او  گیو آماد شودمیک حضور دشمن در ،حیاتی کشور
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از طرفی  ،کندکمک می را در رسیدن به اهدافکاربر ها گونه که این ویژگیهمان
ای عمل در این شرایط باید به گونه باشد کهمیتقویت کننده جبهه عظیم دشمن نیز 

 د.طلبمجاهدتی عضیم می -خود -این ومصون ماند  کرد که از ضربات دشمن
 که دانستهدف از بعثت خود را تکمیل اخالق در سطح جهان می پیامبر اکرم

 کند.های مجازی و اجتماعی این فضا صدق میدر شبکه -امروز -این مهم
ها و افراد سودجو نقض در شرایطی که حریم خصوصی کاربران توسط دولت

های و فیلمها نگری توسط عکسنمایی و هرزهجو اجتماعی برای تن، گرددمی
های ایی و افسردگی ناشی از تحریک خألاحساس تنه، محرک ساخته شده است

و  دهدرا رنج می و کاهش اعتماد به نفس جوانان درونی و ایجاد حسرت و افسوس مضر
هویت و تهی را بی نسل جوان و مردم کشورداده، و تعصب مردم را سوق  به خشونت

ها و اهداف پوچ سرگرم فکارشان را با آرزوو ذهن و ا کردههای ملی خود از ارزش
که در چنین  دنکنگانگی و فروپاشی میرا دچار ازخودبیایرانی های خانواده کرده و

عی یک های اجتماو شبکهدر فضای مجازی لزوم یک حرکت جهادی وضعیتی، 
 .اصل اساسی است



 55/  مجازی فضای اجتماعی هایشبکه در جهاد ضرورت

 فهرست منابع

یم. .1  قرآن کر
 نهج البالغه. .2
 /http://farsi.khamenei.ir، مقام معظم رهبری تارنمای .3
 یاعتقاد ،یفرهنگ یامقوله جهاد؛ (.1392) نیاستودهو محمدرضا  محمد پوریجان .4

 .کریم قرآن یارشتهمیان یهاپژوهش .یاسالم یزندگ سبک چارچوب در
 .75-92 :1شماره .4دوره

 یمجاز  یفضا تاثیر یبررس (.1394) ادهمحمدز حمیدرضا و ابراهیم ی،حاجیان .5
 .67-84 :(61)1شماره .16دوره ملی. مطالعات .دانشجویان یمل هویت بر )اینترنت(

 .مجازی فضای و اینترنت ژئوپلیتیک سازیمفهوم (.1390) محمدرضا ،نیاحافظ .6
 .1-13 :(21)1شماره .7دوره .ژئوپلیتیک

 .ایران فرهنگی تحقیقات .سازیفرهنگ و رسانه (.1388) محمدرضا ،دهشیری .7
 .179-208 :(8)4شماره .2دوره

 ،یمجاز  یفضا یشناسآسیب (.1392) یزد محمدزاده فرشته و یعل ی،ربیع .8
 راهبرد. دانشجویان یاجتماع یانزوا بر اینترنت از استفاده ثیرأت یبررس

 .43-60 :6شماره .2دوره ی.فرهنگ -یاجتماع
 یمجاز  یفضا در زنان ینمایتن (.1394) احمدزادهو رسول  رضا ی،زهرو .9

 .زنان یراهبرد مطالعات .ایران حقوق و امامیه فقه یهاآموزه به ینگاه با
 .199-237 :07شماره .18دوره

 انزوای و افسردگی بین ارتباط(. 1385سجادیان، ایلناز و محمدعلی نادی ) .10
 معمول روزانه زمان مدت با جوان و نوجوان اینترنت کاربران اجتماعی

 .33-38: 1-2شماره .4دوره. تحقیقات علوم رفتاری. اینترنت یکاربر 

http://farsi.khamenei.ir/


56  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.19 (Rabi' al-Thani 1441. Azar 1398. December 2019) 

 

 

تبیین  .(1394) خشکهحاجی، حمیدرضا و محمدجواد  .، محمدیسمیعیان .11
های فضای مجازی در ساحت تربیت ها و کارکردها و چالشفرصت
 .123-145: 35. شماره12بصیرت و تربیت اسالمی. دوره .اجتماعی -سیاسی

شست پژوهشی نزنان و مناسبات خانواده.  رسانه،. (1391عالیه ) شکربیگی، .12
 .شناسی ایرانانجمن جامعه

 اینترنت یمجاز  یفضا ثیرأت یبررس (.1390) یلطف اعظم و رحیم ،نیافرخ .13
 .95-118: 22شماره .7دوره .ارتباطات و یفرهنگ مطالعات .یگرایمد  بر

 یمجاز  یفضا یرثأت و نقش (.1391) عطارزاده و بهزاد احمد سید ی،گیالن یموثق .14
 .7دوره ی.سیاس علوم .(مصر ی:مورد مطالعه) یاجتماع یهاجنبش بر

 .147-191 (:27)3شماره
 




